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Het wordt tijd om u weer bij te praten over al het werk dat 
in Cambodja gedaan wordt en mogelijk is gemaakt door 
de betrokkenheid van donateurs in Nederland.  
 
Waterfilters 
We kregen veel reacties op onze oproep voor donaties 
voor waterfilters. Daarvoor onze hartelijke dank! 
Maar liefst tweeduizend waterfilters zullen dit jaar worden 
uitgereikt aan gezinnen die tot nu toe een vieze sloot of 
vijver als hun enigste waterbron hadden. Ook de drie 
scholen die we dit jaar gaan bouwen zullen we voorzien 
van waterfilters in alle klaslokalen. De distributie van deze 
filters is al begonnen. Het is een enorme logistieke opera-
tie. 
De filters worden in een fabriek in Cambodja gemaakt.  Ze 
worden met vrachtwagens bezorgd in de diverse werkge-
bieden van Spie-en.  
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Van daaruit worden ze met de Spie-en auto’s vervoerd naar 
de diverse districten en dorpen.  
De betreffende gezinnen (armen die het niet zelf kunnen 
betalen) worden uitgenodigd voor een bijeenkomst waar 
wordt uitgelegd hoe de filter gebruikt en gereinigd moet 
worden.  
Op de filter wordt het Spie-en logo geplaatst en de datum 
van uitgifte. Na twee jaar moet de binnenpot worden ver-
vangen. Dat kost 5 euro en moeten de mensen zelf beta-
len. 
 
Waterputten 
In gebieden waar het grondwater van goede kwaliteit is 
graven we nog steeds waterputten. In veel gevallen maken 
meerdere dorpen gebruik van één put.  
Kosten van een waterput: € 250.  
 

Dorpelingen krijgen uitleg over het gebruik en reiniging van de filters 
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Vanaf 1 januari van dit jaar ondersteunen wij 
alleen nog aidspatiënten en pleeggezinnen met 
weeskinderen die heel arm zijn. Deze gezinnen 
kregen van de lokale overheid een zogenaam-
de ‘armoedekaart’. Daarmee krijgen ze toegang 
tot de basis gezondheidszorg.  
Spie-en gebruikt die kaart nu om de hulp goed 
te verdelen, zodat het terecht komt bij degene 
die het echt nodig heeft. Daarvoor moesten alle 
aidspatiënten en weeskinderen zich opnieuw 
aanmelden voor hulp. Daardoor is het aantal 
hulpvragen een stuk gedaald.  
Op de foto Kees Louwerse, die in januari op-
nieuw een bezoek aan Spie-en heeft gebracht 
en de ernstige patiënten heeft bezocht. 
Filmpje 
 

Spie-en bouwt in 2015 drie nieuwe schoolgebouwen.  
De bouw van de school in Andoung Day in de provin-
cie Kompong ?Cham is al een eind gevorderd. De 
school krijgt drie lokalen en is heel belangrijk voor het 
onderwijs in dit gebied. De oude school, een houten 
gebouw uit 1985 was helemaal vervallen.  
 
De school telt ruim 140 leerlingen. 
Nog nodig  zijn: een toiletgebouw (€ 450), school-
meubels en schoolborden (€ 1.450) en een paar 
speeltoestellen voor de kinderen (€ 700).  
Wie helpt ons??? 
 
 
 

De drie Spie-en auto’s bij elkaar.  
Ze worden ingezet bij het bezoek aan de werk-
gebieden.  
 

Een nieuwe brug die in 2015 is gebouwd.  
Deze relatief kleine bruggen zijn van groot be-
lang voor de bevolking.  
Allereerst bieden ze een veilige weg voor kin-
deren die naar school moeten of voor zieken 
die naar het ziekenhuis moeten.  
Daarnaast biedt een brug in combinatie met 
een goede weg meer mogelijkheden aan boe-
ren om hun gewassen te vervoeren.  
 
 
   

Spie-en heeft dit jaar het werkgebied uitgebreid 
met 6 communes (gemeentes). In dit gebied 
was tot enkele jaren geleden een andere orga-
nisatie werkzaam, die in verband met geldge-
brek moest stoppen.  
Daardoor werden de mensen en met name de 
kwetsbare groepen aan hun lot overgelaten.  
Spie-en trekt zich het lot aan van de aidspatiën-
ten en wezen in dit gebied. Op de foto dr. Sun, 
arts en Spie-en bestuurslid, hij inventariseert de 
nood en overlegt met de vrijwilligers welke hulp 
het beste geboden kan worden. Soms in de 
vorm van voedsel, soms met een microkrediet. 
 
   

https://www.youtube.com/watch?v=xlBFL5ksp8E


 

Help helpers helpen! 

 

  

Het grote irrigatieproject Takot Dam werd in 
februari feestelijk geopend in aanwezigheid 
van de gouverneur van de provincie Kompong 
Cham en twee AFAS vertegenwoordigers Piet 
Mars en Herman Zondag.  
Doordat er een paar grote sluizen zijn aange-
bracht en de dijk werd opgehoogd en verbreed 
is er nu water voor een groot gebied. Een 
tweede rijstoogst voor meer dan 10.000 men-
sen, een oppervlakte van ruim 1.900 ha rijst-
veld! Zover je kunt kijken is alles nu groen in 
de droge tijd! Bekijk het filmpje 

Enkele bestuursleden van Stichting De Brug 
op werkbezoek in februari van dit jaar. In dit 
verafgelegen gebied kregen we het verzoek 
om een dijk te repareren en sluizen aan te 
brengen. Zo’n 1.700 gezinnen zullen daardoor 
meerdere keren per jaar rijst kunnen verbou-
wen. Bestuursleden en directie stelden zich 
op de hoogte van de situatie ter plaatse en 
spraken met de lokale bevolking. Het project 
zal in 2016 worden uitgevoerd. 
Dit zal het eerste project worden waar een 
deel van de kosten een lening zal zijn die 
terugbetaald moet worden door de bevolking. 
Bekijk het filmpje   

Het graven van een waterput is geen gemak-
kelijke klus. Er wordt letterlijk met de hand een 
gat gegraven van soms meer dan tien meter 
diep! Het zand wordt in mandjes naar boven 
getakeld.  
 
Door de hoge temperatuur is er onder in het 
gat op den duur weinig zuurstof voor de gra-
ver. Er wordt dan een palmtak aan een touw 
op en neer bewogen, zodat er verse lucht 
wordt aangevoerd. 
Een filmpje 
 

Toen we vorig jaar op werkbezoek waren bij 
een school vertelden de leerkrachten ons hoe 
groot het drinkwaterprobleem was in deze 
streek. Ze moesten voor alle leerlingen water 
kopen en dat is een kostbare zaak.  
Inmiddels hebben we bij de school een water-
vijver gegraven. Zoals u ziet is het water nu 
nog troebel en nog niet drinkbaar. Het moet 
eerst gaan regenen en dan zal het water hel-
der worden.  
We hebben ook in elk lokaal een waterfilter 
geschonken, zodat de kinderen binnenkort 
veilig en schoon drinkwater hebben.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=QlB70-FdpwQ
https://www.youtube.com/watch?v=N2dqO1iFoMQ
https://www.youtube.com/watch?v=po66Xb22slM
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Veranderingen bij bestuur en directie 
 
Er zijn binnen het bestuur een paar wijzigingen te melden.  
Per 1 juli a.s. zal dhr. Rens Reedeker de voorzittershamer overnemen van Wim Jol. Ook Gerrit Laan zal terug-
treden per 1 juli. Beiden hebben zich bereid verklaard om  nog een paar jaar als adviseur aan de stichting ver-
bonden te zullen blijven.  
 
Wim Jol is in 2007 toegetreden tot het bestuur en werd in 2008 benoemd tot voorzitter. Gerrit is al veel langer 
bestuurslid, al in 2004 werd hij penningmeester en heeft in 2011 het stokje overgedragen aan Koos Koster.  
We willen Wim en Gerrit hartelijk bedanken voor hun inzet, tijd en energie in de afgelopen jaren.  
 
Inmiddels is er voor de vacature een nieuw bestuurslid benoemd, namelijk Henk Dorgelo uit Hardenberg.  
We zijn blij en dankbaar dat we zo de lege plaats weer konden opvullen en wensen Henk een mooie en boeien-
de tijd toe. 
 
Clarinda de Vries is in januari gestopt met haar werk als vrijwilligster. Bijna 8 jaar heeft ze ondersteuning gege-
ven aan de directie bij de administratie en ook was ze notuliste van het bestuur. We willen ook haar hartelijk 
bedanken voor haar inzet en tijd in de afgelopen jaren. 
 
 
  

Colofon 

STICHTING DE BRUG  
Capellastraat 34 
7771 XM Hardenberg 
Tel. 0523- 272070 
Mobiel: 06-42126995 
e-mail info@stichtingdebrug.nl    
website: www.stichtingdebrug.nl   
    Ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel no. 41189951 

Bankrekening: NL16 ABNA 0406472661 
 

      Volg ons ook op Facebook!  
 

Groepsfoto begin dit jaar bij de opening van een irrigatieproject 

(E-mail)adreswijziging doorgeven 
Wilt u bij wijziging van adresgegevens 
ons hiervan even een bericht sturen? 
Hartelijk dank! 
 
Rondzendbrief doorsturen 
Wilt u deze Rondzendbrief ook aan 
anderen laten lezen? Stuur hem gerust 
door naar familie, vrienden, buren, col-
lega’s. Of weet u iemand die hem 
graag direct van ons wil ontvangen? 
Laat het ons weten! 
 
Dagboeken laatste werkbezoek 
De dagboekverslagen van ons laatste 
werkbezoek in januari zijn hier te lezen. 
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